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AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[x]

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

Építési koncesszió

[]

Azonosító
kód_______________________________________

Szolgáltatási
koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány utca 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Beszezrzési Osztály, dr. Kovács Krisztián
osztályvezetı
E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:

Ország:
HU
Telefon:
224-9683

Fax:
224-9673

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülıtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
A Diákhitel Központ Zrt. részére aktuáriusi feladatok ellátása 2012. december 31. napjáig.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória 6

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérı
által meghatározott
követelményeknek megfelelıen

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[]
Szolgáltatási
koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

1027 Budapest, Csalogány
u. 9-11. szám
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma

Keretmegállapodás egy
ajánlattevıvel [ ]

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
A Diákhitel Központ Zrt. által mőködtetett diákhitel rendszerhez aktuáriusi modell
készítése, a kockázati prémiumnak, mint a diákhitel kamatelemének aktuáriusi
felülvizsgálata, valamint a kihelyezett diákhitelek után képezett kockázati céltartalék és
értékvesztés adott évben elvárható mértékének meghatározása a számvitelrıl szóló 2000.
évi C. törvénynek, a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról szóló 86/2006.
(IV. 12.) Kormányrendeletnek és az IFRS követelményeknek megfelelıen, vállalkozási
szerzıdés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)
Fı tárgy 66171000-9
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Diákhitel Központ Zrt. részére
a. aktuáriusi modell kidolgozása, amely alkalmas International Financial Reporting
Standards, azaz Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban: IFRS) alapú
aktuáriusi számítások elvégzésére, illetve a b)-g) pontban részletezett feladatok rendszeres
ellátására
b. az IFRS alapú aktuáriusi modell aktualizálása negyedévenként, illetve a
Dokumentációban meghatározottak szerint, ezen belül:
1) Kockázati pool-ok kialakítása
2.) pénzügyi és biztosítási kockázati prémiumok becslése
3.)Modellek teljesítményének és stabilitásának monitorozása

4.)A modellek rendszeres, szükség szerint, de legalább évenkénti visszamérése,
felülvizsgálata, aktualizálása.
c. kockázati prémium mértékének megállapítása a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel
Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal, de
legalább évente.
d. értékvesztés megállapítása a fordulónapi és jelentéstételi idıszakokban, azaz
negyedévente;
e. a kockázati céltartalék szintjének a meghatározása félévente, valamint
f. a biztosítástechnikai tartalék megállapítása félévente,
g. a szerzıdés idıtartama alatt 100/- 50% szakértıi óra mennyiségben megrendelıi igény
szerinti elemzések, a diákhitel-rendszert érintı változások kockázati hatásának bemutatása
tekintetében.
A nyertes Ajánlattevınek az Ajánlatkérı a szerzıdéskötést követıen elektronikus
kapcsolaton – preferáltan titkosított web, FTP (https, sftp), de biztosítható Ajánlatkérı saját
hálózatából adathordozón keresztül is – SHA vagy MD5 ellenırzıösszeget képezı
eljárással adja át a modell alapjául szolgáló adatokat. Az adatok lekérdezését Ajánlatkérı
végzi MsSQL adatbázisából, és Ajánlattevınek kell biztosítani az adatok innen történı
fogadását, MsSQL adatkapcsolattal vagy standard csv, vagy txt fájlformátumban. A nyertes
ajánlattevı részére a következı adat csoportok kerülnek legyőjtésre, historikusan 2004.
évig visszamenıleg, illetve igény szerint a DK mőködésének kezdetéig (a pontos
adattartalmat az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza). Az alábbi felsorolásban található
hozzávetıleges adatmennyiségek a modell elkészítéséhez átadott adatokat jelzik, a
rendszeres modell aktualizálásokhoz, futtatásokhoz tartozó adatok mennyisége az
Ajánlatkérı ügyfélszámának alakulásával változhat:
- Ügyfélleíró – staitikus – adatok, anonimizált, egyedi kulccsal ellátott, mintegy 200 ezer
egyedi ügyfél, 50 adatmezıvel;
- Folyósítási szakaszban lévı ügyfelek pénzügyi, demográfiai, tanulmányi adatai, tábla
várható mérete kb. 2 millió rekord, 20 adatmezı
- Törlesztési szakaszban lévı ügyfelek pénzügyi, demográfiai, tanulmányi adatai 1millió
rekord, 20 adat mezı
A fenti adatkörökön túl az Ajánlattevı egyedi lekérdezésekre is igényt tarthat, melyet az
igény részletes specifikálását követıen Ajánlatkérı kérdez le saját adatbázisából és a fenti
módon adja át Ajánlattevı részére.
Az adatok mennyiségére való tekintettel az Ajánlattevınek olyan megoldást kell
bemutatnia, ami képes a fentiek szerinti mérető adatokkal való hatékony elemzıi munka
biztosítására.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés 2009/10/15 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2012/12/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi dokumentációban foglaltak
szerint.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 305.§ (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfelelıen az Ajánlatkérı által igazolt teljesítése esetén, a teljesítéstıl számított
legkésıbb 30 napon belül történik a vállalkozási szerzıdésben foglaltak szerinti
részszámlák illetve végszámla alapján. A teljesítés során az Ajánlattevı elıleget nem
kérhet, az Ajánlatkérı pedig elıleget nem adhat. Ajánlatkérı rögzíti, hogy a Kbt. 48.§ (2)
bekezdésében elıírt feltételekkel rendelkezik. A kifizetés teljesítésére az adózás rendjérıl
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ -ában foglaltak alkalmazásával kerül sor.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Ajánlatkérı nem követeli meg.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, valamint külsı erıforrás, aki a Kbt. 60.§
(1) bekezdés a) – h) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá esik.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, aki, illetıleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti
alvállalkozója, vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) és b)
pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
A Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevınek, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozójának, és a számára
erıforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Ajánlattevınek a Kbt. 71.§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nyilatkoznia kell,
hogy ajánlattevı nem vesz igénybe a Kbt. 60.§ (1)bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt kizáró
okok hatály alá esı alvállalkozót.
A fenti nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított 30 napnál
nem régebbieknek kell lennie és eredeti, vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
Ajánlatkérı – figyelemmel a Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pontjára - felhívja a figyelmet a
Kbt. 94.§ (3) bekezdésére azzal, hogy az e paragrafus szerinti, fenti kizáró okokra
vonatkozó igazolások, nyilatkozatok benyújthatók már az ajánlatban is.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1 A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a jelen hirdetmény feladását
megelızı 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a
számviteli törvénynek megfelelı beszámoló
csatolása az ajánlattevı, valamint a 10%-ot
meghaladó mértékő alvállalkozó
vonatkozásában, könyvvizsgálói záradékkal,
de kiegészítı mellékletek nélkül,
amennyiben az ajánlattevı, illetve 10%-ot
meghaladó mértékő alvállalkozó letelepedése
szerinti ország joga elıírja közzétételét.
Amennyiben a letelepedés szerinti ország
joga nem írja elı a közzétételt, akkor csatolja
nyilatkozatát a hirdetmény feladását
megelızı utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg
szerinti eredményérıl.
P/2. A Kbt. 66.§ (1) bekezdése c) pontja
szerinti Ajánlattevınek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak
együttesen: az elızı három évnek
(2006,2007,2008) a teljes forgalmáról és az
elızı három évnek (2006, 2007, 2008) a
közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló
nyilatkozatot kell csatolni attól függıen,
hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlattevı a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján a

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1 Ajánlattevı alkalmas, amennyiben
ajánlattevınek, illetıleg a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
mérleg szerinti eredménye a jelen
hirdetmény feladását megelızı 3 lezárt
üzleti évbıl legalább kettı évben „nem
negatív” (azaz nulla), vagy pozitív volt; az
ajánlattevınek és a 10%-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak e tekintetben külön-külön
kell megfelelnie.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevı és a 10%-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együtt, ha: az elızı három
évbıl (2006, 2007, 2008) legalább kettıben
a teljes forgalma nem érte el az évi nettó 10
millió Forintot és a közbeszerzés tárgyának
megfelelı, azaz aktuáriusi feladatok
ellátásából eredı forgalma az elızı három
évbıl (2006, 2007, 2008) legalább kettıben
nem érte el az évi nettó 5 millió Forintot.
Ajánlatkérı a fenti forgalmi adatoknál nem
az átlagot vizsgálja, hanem az adott év
forgalmi adatát.

fenti alkalmassági követelmények
megfelelését erıforrás szervezettel nem
biztosíthatja, kivéve, ha az ajánlattevı és az
erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári
törvénykönyv szerinti többségi befolyásáll
fenn. Ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az
erıforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtásával történik az
igazolás, valamint az erıforrást nyújtó
szervezetnek az alkalmassági
minimumkövetelmények igazolására elıírt
fenti igazolást is csatolnia kell.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 67.§ (3) bekezdése a) pontja
alapján ajánlattevı, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó értékő
alvállalkozó ismertesse az ajánlattételi
felhívás feladásának hónapját megelızı 36
hónapban teljesített (befejezett)
legjelentısebb aktuáriusi szolgáltatásait
(legalább teljesítés ideje kezdés év,hó
valamint befejezés év, hó megadásával, a
szerzıdést kötı másik fél megnevezése és
címe, a szolgáltatás olyan leírása, amelybıl
ajánlatkérı megállapíthatja az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelést,
az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adat és a
referenciát adó személy beve és telefonos
elérhetısége.
Az igazolásra a Kbt. 68.§ (1) bekezdésében
foglaltak az irányadóak, azaz, a) ha a
szerzıdést kötı másik fél a 22.§ (1)
bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet,
akkor az általa kiadott vagy aláírt igazolással,
b) ha a szerzıdést kötı másik fél a 22.§ (1)
bekezdésének a)-e) pontjában foglaltakhoz
képest egyéb szervezet, az általa adott
igazolással, vagy az ajánlattevı
nyilatkozatával.
M/2
Ajánlattevınek a Kbt. 67.§ (3) bekezdés d)
pontja alapján be kell mutatnia azon legalább

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevı és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együtt, ha nem rendelkeznek
az ajánlattételi felhívás feladásának
hónapját megelızı 36 hónapban teljesített
(befejezett), összesen legalább 3 darab
olyan – befejezett - referenciával, amely
egyenként aktuáriusi feladatok elvégzésére
vonatkozott és az aktuáriusi feladatok
elvégzésének ellenszolgáltatása
referenciánként elérte a nettó 1,5 millió
Forintot és a három referencia legalább
egyikében (tehát az egyik legalább 1,5
millió Ft értékő referenciánál) olyan
aktuáriusi feladatot látott el, ahol
kifejezetten az IAS vagy IFRS
követelményeknek megfelelı aktuáriusi,
értékvesztés és/vagy céltartalék számítás
kidolgozása volt a feladat. A befejezettség
azt jelenti, hogy 2006. júliusa és 2009.
júliusa között teljesítettnek kellett lennie
mindhárom referenciának. Amennyiben
határozatlan idejő vagy keretszerzıdésrıl
van szó, abban az esetben akkor felel meg
Ajánlattevı a fenti kritériumnak, ha volt a
fenti feladatokra és összegre vonatkozóan
2006. júliusa és 2009. júliusa között
elvégzett, befejezett és az ellenszolgáltatás
tekintetében megfizetett része a
szerzıdésnek. Egy szerzıdı féllel kötött
szerzıdés egy referenciának minısül.

egy fı szakemberét, akit be kíván vonni a
teljesítésbe az alábbiak szerint:
- csatolni kell a szakértı szakmai
önéletrajzát, amelyet a szakértınek eredetben
saját kezőleg alá kell írnia;
- a szakmai önéletrajzban egyértelmően
benne kell lennie, hogy a szakértı milyen
jogviszonyban (munkaviszonyban, megbízási
jogviszonyban, megbízásra irányuló egyéb
jogviszonyban) áll ajánlattevıvel, vagy fog
állni ajánlattevıvel a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerzıdés
teljesítéséhez.
- a szakmai önéletrajzban évekre vagy
hónapokra bontva részletezni kell mikor és
megnevezve pontosan mely szervnél látott el
aktuáriusi feladatot az alkalmassági
minimumkövetelményeknél írtaknak
megfelelıen;
- Ajánlattevınek cégszerően aláírt
nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy
ki lesz az a szakember, akit a teljesítésbe be
kíván vonni (a bevonni kívánt, bemutatott
szakembernek azonosnak kell lennie azzal a
szakemberrel, aki az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelel)
- az alkalmassági minimum követelménynek
megfelelı szakember részérıl a diploma
egyszerő másolatát csatolni kell;
- az alkalmassági minimum követelménynek
megfelelı szakembernek nyilatkoznia kell a
nyelvismeretrıl.
M/3 Ajánlattevınek a Kbt. 67.§ (3) bekezdés
e) pontja alapján kell igazolnia a szerzıdés
teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközt,
azaz:
- meg kell neveznie a szoftver(eke)t és annak
(azok)verziószámát, amennyiben nem
rendelkezik névvel vagy verziószámmal, más
a szoftver beazonosítására alkalmas adatot,
nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlatában
bemutatott statisztikai eljárással történı
modell elkészítésére a melyik szoftver
alkalmas,
- valamint nyilatkoznia kell, hogy a szoftver
kereskedelmi forgalomban, korlátozás nélkül
hozzáférhetı,
- nyilatkoznia kell arról, hogy a szoftver(ek)
alkalmas(ak)-e legalább 2 millió rekord

M/2 Akkor alkalmas, ha az ajánlattevı és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együtt rendelkezik legalább
egy fı a teljesítésbe bevonandó olyan
szakemberrel, aki:
- magyar nyelven beszél,
- rendelkezik vagy fı, vagy mellékszakirányon teljesített aktuáriusi felsıfokú
egyetemi végzettséggel,
- akár folyamatosan, akár nem
folyamatosan, de legalább 3 évig/36
hónapon keresztül aktuáriusi feladatot látott
el legalább az alábbi helyek egyikén:
pénzintézetnél és/vagy befektetési
szolgáltatónál és/vagy alapkezelınél
és/vagy nyugdíj-és egészségpénztár
kezelınél és/vagy biztosítónál, és/vagy
közszolgáltatónál, és/vagy közüzemi
szolgáltató cégnél, és/vagy
önkormányzatnál és/vagy központi
költségvetési szervnél és/vagy jogszabály
alapján aktuárius igénybevételére köteles
szervnél vagy szervezetnél.
M/3 Akkor alkalmas, ha az ajánlattevı és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó együtt rendelkezik legalább
egy olyan szoftverrel, amely tekintetében
fennállnak az alábbi feltételek:
- a teljesítéshez rendelkezésre álló
szoftverrel az ajánlattevı által bemutatott
statisztikai eljárással a modell elkészíthetı
és
- a szoftver kereskedelmi forgalomban,
korlátozás nélkül hozzáférhetı és
- a szoftver alkalmas legalább 2 millió
rekord elemzésére és
- a szoftver alkalmas MsSQL adatbázis
kapcsolat vagy standard csv, vagy txt
fájlformátum fogadására.

elemzésére, és mely(ek) ez(ek) a szoftver(ek)
- nyilatkoznia kell arról, hogy a szoftver(ek)
alkalmas(ak)-e MsSQL adatbázis kapcsolat
vagy standard csv, vagy txt fájlformátum
fogadására és mely szoftver(ek) alkalmas(ak)
erre
Ajánlattevı a Kbt. 4.§ 3/E. pontja alapján a
fenti alkalmassági követelmények
megfelelését erıforrás szervezettel nem
biztosíthatja, kivéve, ha az ajánlattevı és az
erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári
törvénykönyv szerinti többségi befolyásáll
fenn. Ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4)
bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az
erıforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó
nyilatkozatának benyújtásával történik az
igazolás, valamint az erıforrást nyújtó
szervezetnek az alkalmassági
minimumkövetelmények igazolására elıírt
fenti igazolást is csatolnia kell.
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [x]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/09/25 (év/hó/nap ) Idıpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60 000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérı MÁK-nál vezetett 10032000-01800016 számú
számlájára átutalással, vagy a házi pénztárba történı befizetéssel kell teljesíteni
munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 10:00-12:00 óráig, valamint 13:00 órától 15:00 óráig,
pénteken: 10:00 - 12:00 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján de. 8:30 - 11:00
óráig. A fenti összeg nettóban értendı.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009/09/25 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/25 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00
Helyszín : Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 121.
szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2009. október 07. 15:00 óra.
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2009. október 15.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárlása és az errıl szóló igazolása esetében a felhívás I.1) pontja
szerinti címen történt megkérését követıen az Ajánlattevı által megadott e-mail címre
Ajánlatkérı elektronikusan rendelkezésre bocsátja legkésıbb a kérelem kézhezvételét
követı két munkanapon belül. A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felsı határa:
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.) Az Ajánlatkérı a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló, érvényes ajánlatot tett
ajánlattevıt hirdeti ki nyertes ajánlattevınek az alábbiakra figyelemmel.
Ajánlatkérı – figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlására
- a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bírálati szempontján belül, mint alszempontokat
határozza meg az alábbiakat és a következı súlyszámokat rendeli hozzá:
1. alszempont: a felhívás II.2.1) a) pontja aktuáriusi modell kidolgozásának (minél
alacsonyabb) nettó díja súlyszám: 40
2. alszempont: a felhívás II.2.1) b)-f) pontjában foglalt feladatok 2012. december 31-ig
történı elvégzésének (minél alacsonyabb) nettó díja, súlyszám: 40
3. alszempont: a felhívás II.2.1) g) pontja 100/- 50% szakértıi óra mennyiségben

megrendelıi igény szerinti elemzések (minél alacsonyabb) nettó díja (nettó Ft/szakértıi
óra), súlyszám: 20
Az alszempontokra adható pontszám alszempontonként 1-100. Ajánlatkérı a legkedvezıbb
bírálati alszempont szerinti ajánlatra 100 pontot ad, míg a többi ajánlat alszempont szerinti
pontszáma a legjobb alszempontra adott ajánlathoz viszonyítva kerül meghatározásra.
Ajánlatkérı az egyes pontszámokat arányosítással, 2 tizedesjegy pontossággal számítja,
majd a súlyszámokkal megszorozza. Az érvényes ajánlatot tett, fentiek szerint számított
legmagasabb ponszámot elérı legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevı
kerül nyertesként kihirdetésre.
2.) Az ajánlatot cégszerően aláírva három példányban (egy eredeti és kettı, az eredetivel
mindenben azonos másolati példány) egybekötött vagy főzött formában, minden
tartalommal rendelkezı oldal folyamatos oldalszámozásával, tartalomjegyzékkel ellátva,
zárt borítékban/zárt dobozban kell benyújtani, a borítékon feltüntetni: „Diákhitel Zrt. –
aktuáriusi feladatok ellátása 2012. december 31-ig ” jeligét. A borítékon továbbá fel kell
tüntetni a “Határidı elıtt nem bontható fel” feliratot is. A benyújtott példányok borítólapján
szerepelnie kell az “Eredeti”, illetıleg a “Másolat” feliratnak, továbbá az ajánlattevı
nevének, székhelyének, és a jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy
elérhetıségeinek (név, telefon- és faxszáma, e-mail cím). Amennyiben az “Eredeti” és a
“Másolati” példány között eltérés van, az “Eredeti” példány az irányadó.
3.) Az ajánlathoz csatolni szükséges:
Az ajánlattevınek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi
felhívás feladásának napjától 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy hiteles példány
cégkivonatot, amelyet cégbíróság, az IRM, vagy az arra jogosult közjegyzı által kiállított
formában kell benyújtani az ajánlatban.
Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kíván alvállalkozónak, az erıforrást nyújtó szervezetnek a jelen eljárásban cégjegyzésre
jogosult személy aktuális aláírási címpéldánya(i)nak eredeti, vagy hiteles másolatát,
valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában – a cégjegyzésre jogosult
akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás
mintáját tartalmazó dokumentum (eredeti vagy hiteles másolati példánya).
4.) Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell a 70.§ (2) bekezdésében foglaltakról. A
nyilatkozat megtételével ajánlattevı elfogadja a jelen ajánlattételi felhívás
dokumentációjában foglalt szerzıdés-tervezetet, valamint annak összes mellékletét, így azt
külön benyújtani nem kell, egyúttal Ajánlattevı a nyilatkozat megtételével eltekint a saját
szerzıdéses feltételeitıl. A nyilatkozatra mintát a Felolvasó lap tartalmaz.
5.) Ajánlattevınek kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a), b), c) pontjaira
nemlegesség esetére is, a nyilatkozatra mintát a Dokumentáció tartalmaz.
6.) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet a szerzıdéskötés tekintetében arra, hogy a szerzıdést a
Kbt. 91.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen köti meg.
7.) Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseknek megfelelıen adja meg, és elektronikus úton bocsátja rendelkezésre az
ajánlatban megadott e-mail címre. Kiegészítı tájékoztatáskérés az ajánlattételi határidı
lejárta elıtt legkésıbb 10 nappal kérhetı, amely azt jelenti, hogy eddig kérdezhet
Ajánlattevı az ajánlattételi felhívással és a Dokumentáció tartalmával kapcsolatban. A
határidıben feltett kérdésekre Ajánlatkérı az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb 6
nappal válaszol. Konzultáció megtartására nem kerül sor.
8.) Nyilatkozat többségi befolyásról
Amennyiben ajánlattevı erıforrásra támaszkodik az alkalmassági követelmények

tekintetében, úgy nyilatkoznia kell, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás
áll-e fenn (igen/nem). Amennyiben igen, abban az esetben meg kell neveznie, hogy a
Polgári Törvénykönyv 685/B.§ mely esete szerint áll fenn többségi befolyás.
9.) Ajánlatkérı elıírja, hogy amennyiben erre kifejezetten jelen felhívásban nem
rendelkezik, úgy az igazolások benyújtásának módja eredeti vagy hiteles másolatban
történik a Kbt. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel.
10.) Közös ajánlattétel esetében a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást csatolni kell
az ajánlathoz, amelynek kötelezı tartalmi elemei: annak megnevezése, hogy ki a
konzorciumot képviselı, vezetı tag, valamint a tag(ok), rendelkezés a feladatmegosztás
módjáról, egyetemleges felelısségvállalás az aktuáriusi szolgáltatásra megkötött szerzıdés
teljesítésére a tagok által.
11.) Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevınek majd – figyelemmel a
Kbt. 63.§ (1) bekezdés b) pontjában írtakra - az eredményhirdetést követı 8 napon belül a
Kbt. 63.§ (2)-(5) bekezdései és 63/A.§ (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdés hatálya alá.
Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy az V.7.) 2. pontban foglaltak szerint a
cégkivonatot már az ajánlatban be kell nyújtani.
12.) Ajánlatkérı rögzíti, hogy amennyiben két, vagy több ajánlat azonos összegő
ellenszolgáltatást tartalmaz, abban az esetben a Kbt. 90.§ (3) a) és (4) bekezdése alapján jár
el.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/09/04 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETİK BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ
FELTÜNTETÉSE

Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)
----------------------

